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Chiny – skarby starożytności 13 dni
Pekin, Wielki Mur, Datong, Groty Yungang, Pingyao,, Xi'an, Armia Terakotowa, Hangzhou, Xitang, Szanghaj
Program wycieczki
1 dzień Wylot z Warszawy
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku Chopina w Warszawie. Przelot do Pekinu z przesiadką.
2 dzień Pekin
Przylot do Pekinu. Wizyta w strefie sztuki 798 – najbardziej awangardowym miejscu stolicy. Jest to kompleks pofabryczny,
w którym otwarto kilkadziesiąt galerii chińskiej sztuki współczesnej oraz restauracje i sklepiki. Swoje galerie mają tu tacy artyści
jak Ai Wei Wei czy bracia Gao. Zwiedzanie Świątyni Nieba
– najpiękniejszej pekińskiej świątyni, którą dwa razy w roku
odwiedzał cesarz, aby pokłonić się Niebu. Wizyta na placu Bramy Niebiańskiego Spokoju (Tian'anmen), jednym
z największych publicznych placów na świecie, na którym znajduje się również Mauzoleum Mao Zedonga i Pomnik Bohaterów
Ludowych. Spacer po ulicy Qianmen, jednym z najmodniejszych i najciekawszych deptaków miasta, utworzonych po renowacji
centralnej części miasta. Od północy ulicę Qianmen zamyka spektakularna brama pailou, a okoliczne stoiska oferują znany
przysmak – tanghulu – owoce w karmelu. Nocleg w Pekinie.
3 dzień Pekin / Wielki Mur
Wizyta na Wielkim Murze . Powrót do Pekinu i zwiedzanie Yonghegong – jednej z najwspanialszych poza Tybetem świątyń
buddyzmu tybetańskiego, na terenie której znajduje się unikalny posąg Buddy Przyszłości, wyrzeźbiony z jednego kawałka
drewna sandałowego. Wizyta będzie okazją, aby dowiedzieć się więcej o duchowości Chińczyków. Wieczorem spacer po
centrum miasta (ok. 5 km): Wangfujing – główny deptak handlowy stolicy, gdzie wieczorem odbywa się najsłynniejszy w mieście
targ z jedzeniem, następnie stara cesarska aleja parkowa oraz dawna zabudowa Pekinu: ulica Krzywej Fajki. Spacer
zakończymy w dzielnicy Houhai, położonej nad jeziorem, z licznymi pubami i klubami oraz widokiem na Wieże Bębnów
i Dzwonów. Wieczorem kolacja z degustacją kaczki po pekińsku w jednej z najlepszych restauracji specjalizujących się w tej
potrawie. Na stole pojawi się opiekana na owocowym drewnie kaczka, gotowane na parze naleśniczki, młoda cebulka, ogórek
i sos. Nauczymy się jak przy użyciu pałeczek zmieścić wszystkie składniki w zgrabne zawiniątko. Kaczka po pekińsku będzie
jednym z wielu dań. Nocleg w Pekinie.
4 dzień Pekin
Zwiedzanie Pałacu Cesarskiego , znanego jako Zakazane Miasto. Podczas zwiedzania przejdziemy przez oficjalną,
ceremonialną część pałacu m.in. Pawilon Najwyższej Harmonii, ale również mniej oficjalną, aby zobaczyć jak mieszkały
cesarzowe i cesarski dwór. Spacer po Wzgórzu Węglowym, skąd rozpościera się widok na Zakazane Miasto i centrum Pekinu.
Przejazd obok obiektów olimpijskich z 2008 r. Zobaczymy (z zewnątrz) imponującą Kostkę Wodną i majestatyczne Ptasie
Gniazdo. Zwiedzanie Pałacu Letniego
– jednego z największych cesarskich zespołów pałacowo-ogrodowych w Chinach.
Podczas spaceru po terenie pałacu zobaczymy Pawilon Życzliwości i Długowieczności, Pawilon Nefrytowych Fal,
przejdziemy Długą Galerią, która kryje prawie 14000 unikalnych malowideł, do podnóża Wzgórza Długowieczności, skąd
roztacza się piękny widok na Jezioro Kunming, Most Siedemnastu Łuków i nieodległe Pachnące Wzgórza. Wizyta w pałacu
będzie również okazją, aby poznać losy cesarzowej Cixi, najpotężniejszej kobiety rządzącej Chinami. Wizyta w centrum hodowli
pereł, gdzie poznamy sposób hodowli i różnorodność tych klejnotów. Wieczorem przedstawienie opery pekińskiej. Transfer na
dworzec kolejowy i przejazd nocnym pociągiem do Datongu (miejsca sypialne).
5 dzień Datong / groty Yungang
Przyjazd do Datongu. Po śniadaniu przejazd do oddalonego o ok. 80 km słynnego Wiszącego Klasztoru. Klasztor położony jest
na terenie świętych gór taoizmu – gór Heng. To tu w naturalnych zagłębieniach wykuto ponad 40 pawilonów składających się na
świątynię a następnie dobudowano do nich drewniane fasady. Połączona mostkami i kładkami całość robi imponujące wrażenie.
Popołudniem również zwiedzanie jednego z najsłynniejszych kompleksów grot buddyjskich – grot Yungang. Groty Yungang
noszą ślady hellenistyczne, perskie, indyjskie i środkowoazjatyckie, co świadczy o tym jak wiele różnych kultur przenikało się
dzięki Jedwabnemu Szlakowi. Nocleg w Datong.
6 dzień Datong / Taiyuan / Pingyao
Przejazd pociągiem do Taiyuan (ok. 5 godz.). Wizyta w posiadłości rodziny Qiao, gdzie Zhang Yimou, jeden z najsłynniejszych
chińskich reżyserów, nakręcił słynny film „Zawieście czerwone latarnie”, który oczarował widzów na całym świecie kunsztem
reżyserii i spektakularną scenografią. Dalszy przejazd do Pingyao, doskonale utrzymanego miasta o tradycyjnej zabudowie,
które zachwyci miłośników architektury i historii Chin. Nocleg w tradycyjnym guesthousie w Pingyao.
7 dzień Pingyao / Xi'an
Zwiedzanie starego miasta: ulica Mingqing, Muzeum Domu Finansowego Rishengchang, gdzie znajdowała się bodaj
największa w Chinach centrala finansowa, używająca systemu czeków i depozytów. Spacer wzdłuż monumentalnych murów
miejskich, pochodzących głównie z czasów dyn. Ming. Jeśli będą chętni wejdziemy na mury, aby z wysokości obserwować życie

lokalnych mieszkańców. Przejazd szybkim pociągiem do Xi'an (ok. 3 godz.). Uroczysta kolacja: bankiet pierożkowy –
degustacja kilkunastu rodzajów pierogów chińskich. Wieczorem przedstawienie „Muzyka i taniec z czasów dynastii Tang” –
unikalne w skali Chin przedstawienie z udziałem śpiewaków i tancerzy. Nocleg w Xi'an.
8 dzień Xi’an / Armia Terakotowa
Przejazd do muzeum Armii Terakotowej , pochodzącej z III w. p.n.e. Poznamy historię Qin Shihuangdi i największej
archeologicznej tajemnicy Chin – Mauzoleum Pierwszego Cesarza oraz zwiedzimy zakład, gdzie wykonuje się kopie żołnierzy
armii terakotowej. Oglądanie Wielkiej Pagody Dzikiej Gęsi wzniesionej w VII w. – symbolu miasta oraz wizyta w niewielkiej
galerii, gdzie zapoznamy się ze słynnym malarstwem krajobrazowym i chińskim zodiakiem. Spacer w południowej części
kompleksu po największym w mieście otwartym placu. Wizyta w dzielnicy muzułmańskiej, gdzie sprzedawane są pamiątki
i lokalne przysmaki i w pochodzącym z XIV w. Wielkim Meczecie – miejscach przenikania się kultury islamu i tradycji chińskiej.
Wyjazd nocnym pociągiem do Hangzhou lub Szanghaju* (w zależności od dostępności pociągów, miejsca sypialne).
* W przypadku przejazdu pociągiem do Szanghaju, dalszy przejazd do Hangzhou autokarem (ok. 2 godz.).
9 dzień Hangzhou
Przyjazd do Hangzhou, stolicy południowej dynastii Song (XII – XIII w.), którym zachwycał się już Marco Polo. Chińskie
powiedzenie głosi, że „W niebie jest raj, a na ziemi są Suzhou i Hangzhou”. Wycieczka statkiem po jeziorze Zachodnim ,
otoczonym parkami, mostkami i groblami. Rejs po jeziorze pozwoli wypocząć oraz poznać unikalny charakter miasta, jego
nowoczesne i starożytne oblicze. Wizyta u zbocza Feilaifeng (Szczyt Który Przyleciał z Daleka), gdzie znajdują się rzeźby,
powstałe między X a XIV w. Wizyta na plantacji herbaty Longjing (Smoczej Studni) – jednej z najbardziej znanych i najlepszych
zielonych herbat świata. Na plantacji dowiemy się, jaka herbata zapewnia nieśmiertelność, dlaczego najlepsze herbaty chińskie
to herbaty sprzed jasności oraz spróbujemy kilku rodzajów naparu z tradycyjnych czarek. Fakultatywnie spektakl „Impresja znad
Jeziora Zachodniego”. Nocleg w Hangzhou.
10 dzień Hangzhou / Xitang
Przejazd do położonej na wodzie, liczącej 2500 lat historii i przepojonej klimatem dawnych Chin miejscowości Xitang. W Xitang
spotykają się wody dziewięciu rzek, które wraz z setką mostków tworzą urzekającą scenerię. Zwiedzanie miasteczka: Świątynia
Siedmiu Mistrzów, deszczowy korytarz, Park Pijanicy, muzeum wina, muzeum guzików, muzeum drewnianej rzeźby,
liczne alejki i rezydencje. Wieczorem czas wolny na doświadczanie unikalnej atmosfery Xitang zgodnie z własnymi upodobaniami,
wizyty w restauracjach czy pubach, spacery. Nocleg w tradycyjnym guesthousie w Xitang.
11 dzień Xitang / Szanghaj
Przejazd do Szanghaju, najbardziej kosmopolitycznego miasta Chin. Wizyta w nowoczesnej dzielnicy Pudong, która stała się
wizytówką miasta i dowodem potęgi ekonomicznej Chin. Aby podziwiać panoramę Szanghaju wjedziemy windą na taras
widokowy wieży telewizyjnej „Perła Orientu” lub majestatycznego budynku Jinmao. Wizyta w dzielnicy Tianzifang – pełnej
tradycyjnej, doskonale zachowanej architektury shikumen. Spacer po miasteczku handlowym Yuyuan, zwanym starym
miastem. Czas wolny na zanurzenie się w setki stoisk m.in. ze znanym chińskim przysmakiem chou doufu („śmierdzące tofu”),
zakupy herbaty, biżuterii czy pamiątek z okresu Wielkiego Marszu. Przechadzka bulwarem nad rzeką Huangpu – słynnym
Bundem, podczas której (jeśli będzie taka możliwość) zajrzymy do wnętrza najpiękniejszego niegdyś budynku Azji,
wybudowanego w 1921 r. banku Hongkongu i Szanghaju. Spacer po kolorowej i pełnej życia ulicy Nankińskiej. Wieczorem
występ akrobatów chińskich. Nocleg w Szanghaju.
12 dzień Szanghaj
Zwiedzanie Muzeum Szanghajskiego z jedną z najlepszych kolekcji sztuki chińskiej. Czas wolny w muzeum pozwoli nam
wybrać najbardziej interesujący nas dział tematyczny. Spacer po głównym placu Szanghaju – placu Ludowym, który niegdyś był
terenem wyścigów konnych. Znajdują się tam unikalny budynek miejskiego ratusza, a także Centrum Planowania Miasta,
gdzie powstają niezwykłe wizje architektoniczne rozbudowy Szanghaju. Wizyta w Xintiandi – dawnej koncesji francuskiej,
obecnie dzielnicy kawiarni i pubów. Czas wolny na samodzielną eksplorację miasta lub zakupy w którymś ze znanych
szanghajskich pasaży handlowych. Nocleg w Szanghaju.
13 dzień Wylot z Chin
Przelot do Warszawy z przesiadką.
- miejsca wpisane przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego

Dopłata do pokoju 1 os.

Termin:

Symbol:

Cena od osoby:

23.04 - 05.05.2017

CSTO-4/17

5640 PLN + 940 USD*

1 030 PLN

04.06 - 16.06.2017

CSTO-6/17

5640 PLN + 920 USD*

990 PLN

13.08 - 25.08.2017

CSTO-8/17

5640 PLN + 920 USD*

990 PLN

15.10 - 27.10.2017

CSTO-10/17

5640 PLN + 940 USD*

1 030 PLN

* kwota w USD płatna po przylocie do Chin.
Cena obejmuje:
1. Przelot w na trasie Warszawa - Pekin, Szanghaj - Warszawa.
2. Przejazdy wg programu pociągami (miejsca siedzące na trasach Datong
- Taiyuan, Pingyao - Xi’an, miejsca sypialne na trasie Pekin - Datong;
Xi'an - Hangzhou), autokarami lub mikrobusami.

Cena nie obejmuje:
1. Dodatkowych napojów do posiłków.
2. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (55 USD
płatne w Chinach).
3. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie objętych

3. Zakwaterowanie w hotelach **** w pokojach 2-os. z łazienką i
klimatyzacją (2 osoby w pokoju). W Pingyao i Xitang noclegi w
guesthousach.
4. Bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie.
5. Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki i lokalnych
przewodników w czasie zwiedzania.
6. Posiłki (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu) wraz
z jedną szklanką napoju (lokalne piwo, cola) do lunchu i kolacji
7. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób
przewlekłych), NNW i bagażu.
8. Wizę chińską dla posiadaczy paszportu RP.
9. Opłaty lotniskowe oraz opłaty za wystawienie biletów.
10. Podatek VAT.

programem zwiedzania.
4. Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie.
5. Usług tragarzy w hotelach, na dworcach kolejowych oraz
lotniskach.
6. Obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
(13 PLN).
Wymagania dot. paszportu:
W celu uzyskania wizy chińskiej paszport musi być ważny
minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski oraz posiadać co
najmniej 3 kartki wolne.

Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie.
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